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DANSK VEJHISTORISK SELSKAB 

                                                      BERETNING FOR 2020 
 
 
 
Generalforsamlingen 2020 
 
Generalforsamlingen 2020 fandt sted den 24. februar 2020 i Fælleslokalet Indiakaj 9, 2100 
København Ø. 
 
Valg/udpegning af medlemmer til bestyrelsen sker i lige år. Ved generalforsamlingen i 2020 fik 
bestyrelsen følgende sammensætning.  
 
Udpeget af organisationer: 
 
Vejdirektoratet :  Chefkonsulent Freddy Knudsen  
                                             
Danmarks tekniske Museum: P.t. ubesat 
                           
Undervisningsinstitutionerne: Lektor ph.d. Michael Bregnsbo 
 
Kommunalteknisk Chefforening : Direktør Jørgen Jensen 
 
Kommunalteknisk Vejforening: Ingeniør Roland Rasmussen 
 
Dansk Byggeri og Asfaltindustrien: Efter generalforsamlingen er udpeget Søren P. 

Simonsen 
 
Valgt på generalforsamlingen: 
 
Civilingeniør Knud Grøndahl Mortensen 
Oberst Per Winther 
Cand. phil Jørgen Burchardt 
Ingeniør Hans Leth 
Seniorrådgiver Nils Kristian Zeeberg 
Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen 
 
Chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen blev valgt til formand for Dansk Vejhistorisk Selskab 
(DVS). Civilingeniør Per Clausen blev genvalgt til revisor.   
 
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen valgtes Jørgen Burchardt til 
næstformand, medens kassererposten forblev åben. Efterfølgende er Bo Sommer valgt til 
kasserer.  
 
Freddy Knudsen blev valgt til sekretær.   
 
 

http://www.vejhistorie.dk/
mailto:dvs@vejhistorie.dk
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Medlemstal og økonomi  
 
Dansk Vejhistorisk Selskab (DVS) har i 2020 ca. 110 personlige medlemmer og 14 
firmamedlemmer. Det er vigtigt, at medlemmer sender ændrede kontaktoplysninger i form af 
adresse og e-mail, da DVS ikke modtager disse oplysninger på anden måde. Alle meddelelser 
udsendes udelukkende pr. e-mail. 
 
Regnskabet for 2020 viser et overskud på 21.191 kr. og en samlet egenkapital på 243.309 kr. 
Overskuddets størrelse skal ses i lyset af, at dele af indtægterne i dækker udgifter afholdt i 
2019, hvor der var et underskud på 16.842 kr. 
 
Bestyrelsesmøder 
 
I perioden er der blot afholdt et bestyrelsesmøde, hvilket skyldes corona pandemien, hvor det 
ikke har været muligt i store perioder at mødes fysisk. Det har været drøftet muligheden for 
afholdelse af virtuelle bestyrelsesmøder, men dette er blevet ved drøftelserne. 
 
Arrangementer 
 
Selskabets planlagte tur til Irland sommeren 2020 måtte desværre aflyses, idet der fortsat var 
rejserestriktioner som følge af corona pandemien. Turen er nu planlagt til sidst på foråret 2021, 
hvor vi håber turen kan gennemføres uden alt for mange restriktioner og begrænsninger. 
 
Der forventes gennemført enkelte faglige ture til diverse byggerier, men planlægningen er sat i 
bero indtil vi ved mere om hvorvidt og hvornår sådanne ture kan gennemføres. 
 
Hjemmesiden  
 
Selskabets hjemmeside www.vejhistorie.dk er løbende blevet vedligeholdt og opdateret i løbet 
af 2020. Den indeholdt pr. 31. december 2020 ca. 680 enkeltsider, heraf ca. 370 sider med 
beskrivelser og billeder af danske milesten. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer eller 
udvidelser af hjemmesiden og dens indhold i løbet af året. 
 
Der har i 2020 været ca. 20.200 besøg på hjemmesiden og ca. 43.000 sidevisninger. Det er en 
fremgang på hhv. 30 % og 17 % i forhold til 2019. Det er stadig forsiden og siderne om 
historiske kort, veje og broer samt milesten og kilometersten, som er de mest besøgte. 
 
Hjemmesiden er fortsat med til at udbrede kendskabet til selskabet og dets aktiviteter til en 
større kreds. Selskabet har i årets løb fået flere henvendelser fra både medlemmer og ikke-
medlemmer med spørgsmål eller nye oplysninger om historiske veje og broer, milesten og 
kilometersten. Henvendelserne er blevet besvaret af medlemmerne af bestyrelsens 
forretningsudvalg.  
 
Selskabet har i 2020 fået 12 nye medlemmer via indmeldelsesformularen på hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden vil formentlig skifte udseende i løbet af 2021 eller 2022, fordi det anvendte tema 
(skabelon) ikke længere opdateres og understøttes fra udgangen af 2022. 
 
Der vedlægges diverse statistikoplysninger vedr. besøgende på hjemmeside, facebook mv. 
 
 
Facebooksiden 
 
Selskabets facebookside Dansk Vejhistorisk Selskab | Facebook havde pr. 31. december 2020 

 138 følgere (en fremgang på 50 i løbet af 2020), 

 121 som synes godt om siden (en fremgang på 45 i løbet af 2019).  

http://www.vejhistorie.dk/
https://www.facebook.com/vejhistorie/
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Der er i løbet af 2020 tilføjet 15 nye opslag og 2 begivenheder. Opslagene er nået ud til mellem 
52 og 117 personer (stigende gennem året). 

 

 

 

Milestensgruppen 
 
Milestensgruppen består af 6 personer. Gruppen har pga. COVID-19 ikke holdt møder i 2020, 
men har holdt forbindelse indbyrdes pr. e-mail og telefon. 
 
Ligeledes pga. COVID-19 har tre projekter vedr. genopstilling og/eller restaurering af milesten 
været helt eller delvis stillet i bero i 2020.  
Det bør dog nævnes, at Lejre Kommune har godkendt, at en 5¼-milesten, som senest har 
været opbevaret på Danmarks Tekniske Museum, kan overtages af kommunen og opstilles i 
Gevninge på den nuværende rute 155 mellem Roskilde og Holbæk. Forberedelserne til 
opstillingen vil blive genoptaget, når Corona-situationen tillader det. 
 
Gruppen har nyfotograferet og opdateret oplysningerne om 41 milesten og 100-favnesten langs 
Museumsvejen på Vestlolland samt to milesten på Amager. Gruppen har desuden modtaget 
oplysninger om to ikke tidligere registrerede milesten i Himmerland. Gruppen har underrettet 
Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv om stenenes eksistens og tilstand. 
 
Flere medlemmer af selskabet har i årets løb indsendt nye fotos af tidligere registrerede 
milesten, bl.a. langs rute 151 mellem Køge og Vordingborg samt på Fyn. 
 
 
Forsknings- og Redaktionsudvalget 
 
Udvalget er i år blevet reorganiseret efter Michael Hertz i mange år har ledet udvalget med stor 
succes. Et nyt team fortsætter arbejdet: Jørgen Burchardt (formand), Michael Bregnsbo, 
Steffen Elmer Jørgensen og Nils Kristian Zeeberg. Layout af Vejhistorie: Anna Falcon. 
 
A Vejhistorie 
 

Nummer 36: 
Da tidsskriftet blev udgivet med et dobbeltnummer i 2019, har der kun været udgivet et nummer 
i 2020. Nummeret på 32 sider indeholdt: 
Artikler: 

Maria Knudsen: Ribes middelalderlige gadebelægninger - belyst ved eksemplet 
Sviegade 
Niels Henrik Petersen: Dagmarbroen i Skanderborg - bindeled mellem byen og 
Slotsholmen 
Harald K. Hansen (redigeret af Jørgen Burchardt): Ingeniør ved byggeriet af de første 
motorveje over Sjælland 

Boganmeldelser: 
Michael Hertz: Veje og Kultur 
Nils Kristian Zeeberg: Broen til Fanø (i Sjæk'len 2018) 

Selskabet er meget taknemmelig for den økonomiske støtte til udgivelsen fra Arkil Holding og 
Cowi. 
Nummer 37 er planlagt og de fleste artikler er kommet i hus. 
Der er i det hele taget en stigende interesse for at skrive i tidsskriftet, og med en aktiv 
redaktørgruppe vil der fremover kunne udgives fyldige og kvalificerede numre. Vi håber, at 
bestyrelsens indsats for at tegne yderligere sponsorater vil lykkes, så vi fortsat kan udgive alle 
de modtagne manuskripter. 
 
B Danske broers og dansk brobygningshistorie 
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Idéen om at udgive et bogværk om de danske broer og dansk brobygningshistorie har mistet 
momentum på grund af, at deltagere i initiativgruppen har trukket sig ud. Projektet lever endnu, 
men skal gentænkes, da et centralt universitet ikke mere er repræsenteret i initiativgruppen. 
 
 
C Trafik & Veje 
 
Michael Hertz har igennem mange år også været redaktør af bidrag til vejbranchens blad Trafik 
& Veje. Tidsskriftet er blevet ramt af nedskæringer, men trods færre sider, har redaktionen 
udtrykt ønske om, at vi fortsat leverer historiske bidrag. Forsknings- og Redaktionsudvalget er 
derfor ved at forberede 3-4 artikler for 2021. 
    
 
Forretningsudvalget 
 
Forretningsudvalget (FU) består jfr. vedtægterne af formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. FU har dog valgt at supplere med webmaster, således af FU består af 5 medlemmer. 
 
Dette vil blive foreslået som en permanent ordning på førstkommende generalforsamling som 
en vedtægtsændring. 
 
FU har afholdt et fysisk møde og et virtuelt møde i perioden. 
 
Æresmedlemmer 
 
På generalforsamlingen blev cand.mag. Michael Hertz udnævnt til nyt æresmedlem af DVS, 
således at der nu er to æresmedlemmer. Udover Michael Hertz er civilingeniør Ivar Schacke 
æresmedlem.  
 
Meddelelser/Nyhedsbreve 
 
Der er i 2020 udsendt 3 meddelelser til medlemmerne og ét nyhedsbrev. 
 
Selskabets bestyrelse besluttede i 2020 at erstatte de hidtidige meddelelser til medlemmerne 
med nyhedsbreve med et mere tidssvarende udseende. Nyhedsbrevene udsendes til alle 
medlemmer af selskabet med en e-mailadresse samt til ikke-medlemmer, som ønsker at 
abonnere på nyhedsbrevene. Det er forventningen, at nyhedsbrevene vil bidrage til at udbrede 
kendskabet til selskabet og resultere i tilgang af flere nye medlemmer. 
 
Der er foreløbig kun udsendt ét nyhedsbrev umiddelbart før jul 2020, men det er hensigten i 
fremtiden at udsende ca. et nyhedsbrev pr. måned. 
 
 
 
 
 
Niels Chr. Skov Nielsen 
Formand    
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STATISTIK FOR WWW.VEJHISTORIE.DK OG DVS FACEBOOKSIDE, JANUAR - DECEMBER 2020 

 

DE 15 MEST BESØGTE SIDER I PERIODEN 

Nr. Side Antal besøg 

1 Historiske kort 4.584 

2 Forsiden – Velkommen til Dansk Vejhistorisk Selskab 3.249 

3 Kort over Danmark 2.935 

4 Mil og kilometer 2.901 

5 Broer i Danmark   2.321 

6 Veje i Danmark 1.547 

7 Kilometersten 1.372 

8 Kilometersten billedgalleri 1.094 

9 Hærkort 1.009 

10 Danske milesten 1.017 

11 Sten langs vore veje 746 

12 Kort over danske milesten   695 

13 Museer og samlinger (NB: Unormalt mange besøg i juli og august (404)) 650 

14 Forsidebilledet 635 

15 Jens Vejmand 630 

   

TOP 5 KLIK PÅ EKSTERNE LINKS 

Nr. Links til Antal klik 

1 Det kgl. Bibliotek (index + kort- og billedsamling) 1.228 

2-3 Geodatastyrelsen og Kortforsyningen (tilsammen) (Historiske kort på nettet) 1.139 

2-3 Wikipedia (i alt, 7 sprog) 1.139 

4 Slots- og Kulturstyrelsen (slks.dk, kulturarv.dk og Fund og fortidsminder) 798 

5 Asp.vejtid.dk (Artikler i Dansk Vejtidsskrift/Trafik & Veje) 471 

 

TOP 3 REFERRERS TIL HJEMMESIDEN 

Nr. Henvisning fra  Antal henvisninger 

1 Google Search 20.076 

2 Andre søgemaskiner end Google (tilsammen) 1.139 

3 Facebook 801 

 

HJEMMESIDEN indeholdt pr. 31. december 2020 

680 sider, heraf 368 sider med beskrivelser og billeder af milesten, 

 1941 billedfiler og 312 andre mediefiler (pdf-filer).  

Der er brugt 5,93 GB af de rådige 10 GB serverplads. 

FACEBOOKSIDEN havde pr. 31. december 2020 

 138 følgere (31. dec. 2019: 88). 

 121 som synes godt om siden (31. dec. 2019: 76). 

Der er i løbet af 2020 tilføjet 15 nye opslag og 2 begivenheder.  

Opslagene er nået ud til 52-117 personer (stigende gennem året). 

https://www.vejhistorie.dk/
https://www.facebook.com/vejhistorie/
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JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

VISITORS 1373 1260 1515 1796 1944 1568 2072 1786 1692 1765 1696 1751

VIEWS 3104 3347 3907 3868 3976 3137 3794 3911 3353 3809 3213 3545
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